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Geachte heer/mevrouw, 

Graag nodig ik u uit voor een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de St. Annastraat 

tussen het Keizer Karelplein en de Oude Groenewoudseweg. Op dit gedeelte willen we de 

ventweg comfortabeler maken als fietsroute. Tegelijkertijd voeren we een aantal 

verbeteringen door op het gebied van bereikbaarheid, groen en duurzaamheid. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 juni in Voorzieningenhart 't Heil, 

Thijmstraat 40. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Snelfietsroute 

Om het gebruik van de fiets te stimuleren, is de gemeente Nijmegen bezig om in de hele 

stad een netwerk van snelfietsroutes aan te leggen. De St. Annastraat is een belangrijke 

fietsroute in de stad. Om deze fietsroute comfortabeler te maken, vervangen we de klinkers 

op de ventweg door rood asfalt. Om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te 

verbeteren, maken we middeneilandjes op de rijweg. Ook nemen we maatregelen om 

sluipverkeer door de wijk tegen te gaan. 

Bomen 

Op het wegdeel dat we aanpakken staan op dit moment zo'n 95 bomen. Die zijn in de jaren 

'80 geplant, maar hebben geen goede groeiomstandigheden waardoor ze klein zijn 

gebleven. In de nieuwe situatie komen 55 nieuwe bomen in grotere plantvakken met 

optimale groeiomstandigheden. Hierdoor ziet de straat er binnen enkele jaren veel groener 

uit dan nu. Het idee is om 4 of  verschillende boomsoorten te planten. 

Voorlopige planning 

Het ontwerp dat we aan u presenteren wordt na de bijeenkomst verder uitgewerkt. 

De uitvoering van het werk vindt naar verwachting komend najaar plaats. Als er meer 

bekend is over de planning ontvangt u hierover meer informatie. 
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Meer informatie 

De voorlopige tekening en de vervoiginformatie vindt u vanaf maandag 24 juni op www.mijnwijkplan.nl. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met  Freya  Stob via 

f.stob@nij megen . n 1.  

Ik hoop u op 26 juni te mogen begroeten.  

Freya Stob  

Omgevingsmanager 
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